
 

 

  

राज्यात जलयुक्त शिवारसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण 

जलयुक्त शिवार योजनेच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार असल्याची 
माहिती जलसिंारण मतं्री राम शिदें यांनी वविानपररषदेत हदली. 
 

तसेच यावषी जलयुक्त शिवार योजनेतील ननिी अखधचित राहिला आिे. याबाबत भाजपाचे पररणय फुके यांनी 
तारांककत प्रश्न ववचारला िोता.  
 

पाऊस आणण ननवडणकू आचारसहंितमेळेु कािी कामे उशिराने सरुू झाली. एकूण २१ कोटी १४ लाख रुपयाचंा 
ननिी अखधचिक राहिला िोता; मात्र तो माचि अखेरीला खचि करण्यात आला आिे.  
 

जलयुक्त शिवार योजनेअतंर्ित रे्ल्या वषी २००१५ कामे िाती घेण्यातआली. त्यापैकी १३५८२ कामे पूणि झाली 
आिेत. 
 

 

 

स्माटि शसटी योजनेचा कोररयन कंपनीिी करार 

कल्याण-डोंबबवली स्माटि शसटी प्रकल्पासाठी मिापाशलकेने कोररया लॅण्ड िाऊशसरं् कॉपोरेिन या सरकारी कंपनीिी 
सामजंस्य करार केला. िी कंपनी मिापाशलकेस स्माटि शसटी प्रकल्पाकररता तांबत्रक व आधथिक सिाय्य पुरवणार 
आिे.  
 

कोररया सरकार चार िजार कोटी रुपये अथिसिाय्य देणार आिे. यामळेु प्रकल्प अधिक र्तीमान िोणार आिे.  
 

तसेच यावेळी कंपनीचे पदाधिकारी कॅन कून फााँर्, िु से चाँर्, पाथि ज्यून शसमो, सॉन्र् जी सॉन्र् यांच्यासि 
मिापौर राजेंद्र देवळेकर, आयुक्त ई. रवींद्रन आणण कोररयन कंपनीचे सल्लार्ार वववेक ववचारे आदी मान्यवर 
उपस्स्थत िोते. 
 

 

 

राष्ट्रीय धचत्रपट पुरस्कार जािीर  

नुकतीच ६४ व्या राष्ट्रीय धचत्रपट परुस्काराची घोषणा करण्यात आली. राष्ट्रीय धचत्रपट पुरस्कारांमध्ये हिदंीतील 
'नीरजा', तर मराठीतील 'कासव'ला सवोत्कृष्ट्ट मराठी धचत्रपटाचा पुरस्कार जािीर करण्यात आला आिे. 'कासव'ला 
'सवुणिकमळ' शमळाले आिे. 
 

 सपुरस्टार अशभनेता अक्षय कुमारला सपंूणि कारककदीत प्रथमच सवोत्कृष्ट्ट अशभनेत्याचा राष्ट्रीय पुरस्कार शमळाला 
आिे. ‘रुस्तम’ धचत्रपटातील भशूमकेसाठी अक्षयला िा पुरस्कार जािीर झाला आिे. रुस्तम या नानावटी खटल्यावर 
बेतलेल्या धचत्रपटात अक्षय कुमारने नौदलातील अधिकाऱ्याची भशूमका साकारली िोती. 
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सवोत्कृष्ट्ट सिाय्यक अशभनेत्रीचा पुरस्कार 'दंर्ल'मिील झायरा वाशसम हिला शमळाला आिे. जम्म-ूकाश्मीरच्या 
मेिबूबा मफु्ती यांची भेट घेतल्याने चचेत आली िोती.  
 

ववमानाचे अपिरण झालेले असताना स्वतःचा जीव िोक्यात घालनू दिितवादयांना थोपवून ठेवत िेकडो 
प्रवािांचे प्राण वाचववणारी िवाईसुदंरी नीरजा भानोत हिच्या जीवनावर आिाररत नीरजा धचत्रपटात नानयकेची 
भशूमका सोनम कपूरने साकारली आिे.  
 

सवोत्कृष्ट्ट स्पेिल इफेक््सचा पुरस्कार 'शिवाय'ला शमळाला. सवोत्कृष्ट्ट सिायक अशभनेता पुरस्कार 
'दिकिया'साठी मनोज जोिीने पटकावला. व्िेंहटलेटरला सवोत्कृष्ट्ट स्व्िडडओ रेकॉडडिंर्, साऊंड शमस्क्सरं्चा पुरस्कार 
शमळाला. तर सवोत्कृष्ट्ट बालधचत्रपटाचा पुरस्कार 'िनक'ला शमळाला आिे. 
 

सवोत्कृष्ट्ट धचत्रपट (सवुणिकमळ) : कासव 

सवोत्कृष्ट्ट हदग्दििक : राजेि मापुस्कर (व्िेंहटलेटर) 
सवोत्कृष्ट्ट अशभनेता : अक्षय कुमार (रुस्तम) 
सवोत्कृष्ट्ट सिायक अशभनेता : मनोज जोिी (दिकिया) 
सवोत्कृष्ट्ट सिायक अशभनेत्री : झायरा वाशसम (दंर्ल) 
सवोत्कृष्ट्ट पटकथा : दिकिया 
सवोत्कृष्ट्ट वेिभषूा : सायकल 

सवोत्कृष्ट्ट स्व्िडडओ रेकॉडडिंर्, साऊंड शमस्क्सरं् : व्िेंहटलेटर 

सवोत्कृष्ट्ट सकंलन : व्िेंहटलेटर 

सामास्जक ववषयावरील सवोत्कृष्ट्ट धचत्रपट : वपकं 

झारखंडला वविेष पुरस्कार 

सवोत्कृष्ट्ट बालधचत्रपट : िनक 

स्पेिल इफेक््स : शिवाय 

 

 

 

बांर्लादेिच्या पंतप्रिान िखे िसीना भारत दौऱ् यावर 

बांर्लादेिच्या पंतप्रिान िेख िसीना यांचे चार हदवसांच्या भारत दौऱ्यासाठी ७ एवप्रल रोजी येथे आर्मन झाले.  
 

पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांनी ववमानतळावर जाऊ न त्यांचे स्वार्त केले. भारत दौऱ्यादरम्यान त्या पंतप्रिान 
मोदींिी ववववि मदुयांवर चचाि करतील. 
 

मोदी पंतप्रिान बनल्यानंतर िसीना यांचा िा पहिला भारत दौरा आिे. िसीनांच्या दौऱ्यात दोन्िी देिांत नार्री 
अणसुिकायि आणण सरंक्षणासि ववववि मित्त्वपूणि क्षेत्रात ककमान २५ करार अपेक्षक्षत आिेत.  



 

 

 

तथावप, तीस्ता पाणीवाटपावर करार िोण्याची िक्यता कमी आिे. मोदी आणण िसीना सववस्तर चचाि करतील.  
 

भारत लष्ट्करी पुरवठ्यासाठी बांर्लादेिला ५० कोटी डॉलरचे कजि सवुविा देण्याच्या तयारीत आिे 

 

 

 

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या िांनतदतूपदी मलाला युसूफजाई 

युनोच्या िांनतदतूपदी नोबेल पुरस्कार ववजेती मलाला युसफूझाईची ननवड करण्यात आली आिे. जर्ातील 
एखादया नार्ररकास सयंुक्त राष्ट्राकडून देण्यात येणारा िा सवोच्च सन्मान असनू, सयंुक्त राष्ट्राचे मिासधचव 
एंटोननयो र्टेुरेस यांनी मलालाच्या नावाची घोषणा केली आिे.  
 

मलालाच्या िातून लिान मलुींच्या शिक्षणाच्या प्रसाराचे कायि वाढावे या िेतूने िा परुस्कार देण्यात येत आिे, असे 
र्टेुरेस यांनी म्िटले. सोमवारी याबाबतची औपचाररकता पूणि िोईल असे त्यांनी म्िटले. 

 

पाककस्तानमध्ये शिक्षणाचा प्रसार करणाऱ्या मलालाववरोिात ताशलबानचे दिितवादी िोते. या भार्ात शिक्षणाचा 
प्रसार थांबव असे त्यांनी नतला वेळोवेळी सांधर्तले िोते. परंत ुमलालाने त्याकड ेदलुिक्ष करत शिक्षण घेणे आणण 
त्याचा प्रसार करणे थांबवले नािी.  
 

दिितवादयानंी २०१२ मध्ये नतच्यावर िल्ला करत नतला ठार करण्याचा प्रयत्निी केला. त्या िल्ल्यातून ती 
बचावली आणण पुन्िा आपले शिक्षण प्रसाराचे कायि सरुू ठेवले.  
 

नतच्या या कायािची दखल घेत नोबेल कशमटीने नतला िांततेचा २०१४ चा नोबेल पुरस्कार हदला. िा पुरस्कार 
स्वीकारणारी ती जर्ातील सवाित तरुण व्यक्ती ठरली. भारताच्या कैलाि सत्याथींनादेखील िा पुरस्कार देण्यात 
आला िोता. 
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मलाला युसफूझाईने मलाला फंड या रस्टची स्थापना केली आिे. त्यादवारे ती जर्भरात शिक्षणाचा प्रसार करते. 
आकिकन देि असो वा मध्य आशिया देि असो, नतच्या ससं्थेतफे शिक्षणाचे कायि सवि हठकाणी केले जाते. नतचे 
या कायाितील समपिण पािूनच नतला िा पुरस्कार हदल्याचे र्टेुरेस यांनी म्िटले आिे 

 


